
Březen 

 

3. 3. navštívila V. A v divadle Minor představení Robin Hood. 

Popis divadelního představení Robin Hood 

Na začátku března v úterý jsme jeli do divadla Minor, na představení Robin Hood. Jeli 

jsme tedy tramvají a potom kousek pěšky, představení začínalo v 9:30, přičemž jsme 

přišli trochu dřív, aby to všechno šlo bez stresu. Až jsme přišli na dané místo, v šatně 

jsme odložili oblečení a šli rovnou do sálu, do první řady. Nějak jsme se usadili a po 

nějakých 15 minutách sezení začalo s menším zpožděním představení. Začalo to 

vcelku pěkně, začala hrát postranní kapela a postupně přicházeli různí herci. Nebudu 

tu vypisovat vše, co se odehrálo, nejen pro to, že by toho bylo dost, ale také pro to, 

že by na to někdo v budoucnu rád šel, nebo už například ví, oč se jedná. Ale musím 

jen malinko podotknout, že příběh nebyl celý, něco se „odstřihlo“. Herci to zahráli 

velice pěkně a také tam hráli i někteří známí herci, například herečka, která hrála roli 

té čarodějky/zlé ženy (žena, kterou měl po Sherif Marianě). V představení se velice 

často a hlasitě hrálo, zpívalo a předvádělo, sám o sobě bych to přirovnal k takovému 

muzikálu… Ještě mě tam chtěli asi oslepit blikajícími reflektory, naštěstí už tu hroznou 

šarádu znovu neopakovali… Samozřejmě, nejvíce pamatovaná hláška Sherifa byla 

„CO ČUMÍŠ!!?“ a na konci jsem se teda zasmál i já, když i jeho služebníci a vojáci 

nechtěli dál mu sloužit, tak se naštval, prohazoval různé příkazy a řekl na konci 

„ZABIJTE SE!!!“. No, za mě to bylo docela fajn provedené představení. Když chaos 

skončil, šli jsme se do takové kulaté místnosti, která byla docela útulná. Šli jsme se 

tam nasvačit. Pak jsme šli opět do šatny a zpět do školy, cestou jsme si vyprávěli 

různé vtipy a za chvilku jsme byli ve škole. Měli jsme ještě pátou hodinu a já o rok výš 

jsem měl ještě jednu odpolední hodinu. ÚTEREK FAJN! 

                                  Jakub, 8. ročník 

 

4. 3. proběhl v tělocvičně výzkum ředitelky ZŠ náměstí Míru, do kterého se zapojili 

žáci: Olahová, Zajícová, Jičínská a Šubrová. 

4. 3. od 13.30 – 14.30 se konala beseda o knize Deník Anny Frankové, kterého se 

zúčastnila II. PrŠ. 

5. 3. od 16 hod. proběhla canisterapie. 

6. 3. navštívily třídy I. a II. A divadlo Minor, představení Sněhová královna od H. 

Ch. Andersena. 

9. 3. navštívila MŠ v divadle U Hasičů představení Kocourek Modroočko. 

10. 3. od 13 hod. se konalo metodické sdružení pro učitele v učebně I. A. 



11. 3. 2020 se uzavřely školy a byla vyhlášena mimořádná opatření Ministerstva 

zdravotnictví v důsledku koronavirové infekce. 

 


